REGULAMENTO DO 5º DIA DE ROCK EM PATO BRANCO Edição 2018
CAPÍTULO I – DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 1º. O 5º DIA DE ROCK - TODAS VERTENTES será promovida e organizada pelo
Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pato Branco de 18 a 20 de maio de
2018, no Centro Regional de Eventos, Pato Branco – Pr, durante o evento White Duck Tattoo
Fest
Parágrafo único. A mostra tem como objetivo incentivar a divulgação do trabalho das bandas
de Pato Branco e região, aprimorar e desenvolver a cultura musical e valorizar os artistas locais
dentro do estilo Rock.
CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO
Art. 2º. Poderão se inscrever Bandas de Rock que preencherem os seguintes requisitos:
I. Todos os integrantes das Bandas deverão ter idade acima de 18 anos;
II. Serão vetadas as inscrições de bandas de quaisquer outros gêneros musicais e suas
respectivas vertentes;
CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES
Art. 3º. A ficha de inscrição estará disponível para download pela internet, no portal da
Prefeitura de Pato Branco, em http:www.patobranco.pr.gov.br
Art. 4º O período de inscrição será do dia 23 de fevereiro a 05 de abril de 2018.
Parágrafo único. As inscrições devem ser entregues impressas no Departamento de Cultura:
Rua Jaciretã, 450, CEP 85 504-440, Pato Branco, em envelopes fechados com as seguintes
escritas:

IV DIA DE ROCK - Edição 2018
Departamento de Cultura
Rua Jaciretã, 450 – Centro
CEP 85504-440

Remetente:
Nome do proponente:
Endereço do proponente:

Art. 5º. Juntamente com a inscrição, o responsável pela banda deverá apresentar, até às 18h
do dia 05 de abril, a seguinte documentação:
I. Original ou cópia do curriculum do artista ou histórico do grupo, contendo identificação do
grupo, formação dos profissionais e participações/apresentações realizadas (Release);
II. 2 (duas fotos) da banda digitalizadas, entregues em pen drive ou CD no ato da entrega de
documentos e autorização de uso de imagem para efeito de divulgação;
CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do Departamento de Cultura,
poderá suspender a qualquer momento a realização do V Dia de Rock, sem que isso caiba a
qualquer participante o direito de reclamação ou ressarcimento de qualquer espécie;
Art. 7°. As despesas com transporte e alimentação são de inteira responsabilidade das bandas;
Art. 8º. Fica proibido aos membros das bandas, no palco e durante a sua apresentação o uso
de banners, faixas, bandeiras, roupas, acessórios ou outro tipo de material que contenha
mensagem de natureza racista, sexista e de intolerância religiosa bem como declarações de
tais naturezas, sob pena de exclusão do evento;
Art. 9°. Os participantes que subirem ao palco visivelmente alcoolizados, ou destruírem os
equipamentos de terceiros serão automaticamente expulsos do evento e responsabilizados
pelo prejuízo material que causarem;
Art. 10°. O Município de Pato Branco fornecerá para as bandas: Palco, bateria, espaço,
sonorização, divulgação, água, segurança e toda a estrutura necessária para a realização do
evento.
Art. 11°. O cachê para as bandas, seja profissional ou iniciante, será de valor simbólico.
Art. 12°. A simples inscrição no evento 5º DIA DE ROCK - TODAS VERTENTES implica na
aceitação e concordância com todos os termos do presente Regulamento;
Art. 13°. Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão objetos de
deliberação do Departamento de Cultura;
Art. 14°. Para quaisquer dúvidas referentes a este edital, o questionamento deverá ser enviado
para o email cultura@patobranco.pr.gov.br.

CAPÍTULO V - Da Seleção
Art 15° A seleção das bandas será feita por membros do Conselho Municipal de Cultura de
Pato Branco, através de comissão específica que representam, no conselho, os músicos.
CAPÍTULO VI – Das apresentações
Art 16° As bandas selecionadas se apresentarão distribuídos nos 3 (três) dias de 18, 19 ou 20
de maio de 2018, no Centro Regional de Eventos, durante o White Duck Tattoo Festival.
Art 16° Cada banda terá o tempo de 40 minutos, sendo 3 (três) bandas por noite.
Pato Branco, 19 de fevereiro de 2018.

